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 1*                   آیا کسي تا کنون اندیشیده است که شادروان 

ــال 1358 به انتشار مجلۀ  آینده  ــتاد ایرج افشار چرا در س اس

تصمیم گرفت؟ او تا سال 1357 سردبیر مجلۀ راهنماي کتاب 

ــت اگر آینده را دنبالۀ  ــخن نادرست و اشتباه اس بود اما این س

راهنماي کتاب بگوییم. نگاهي گذرا به مطالب این دو مجله به 

ــان مي دهد که خط مشي آینده با راهنماي کتاب  خواننده نش

ــت. راهنماي کتاب بیشتر به نقد و معرفي  به کلي متفاوت اس

کتاب مي پردازد اما آینده مجلۀ خاّص تحقیقات ایراني به ویژه 

ــي آینده در سالهاي  ــت. حتي مش در زمینۀ تاریخ و ادبیات اس

ــتاد  ــردبیري اس پنجم تا نوزدهم آن )1385-1372( که به س

ایرج افشار منتشر شده است با چهار سالي که پدر ایرج افشار، 

ــار آینده را منتشر کرده است بسیار  مرحوم دکتر محمود افش

ــار خود روزي براي نگارنده  ــت. مرحوم استاد افش متفاوت اس

ــر  ــال منتش ــرح داد که چرا مجلۀ آینده را به مدت چهارس ش

ــالیاني که آینده را منتشر مي کردم، هیچ  کرد. او فرمود: »آن س

مجله اي در ایران نبود که به تحقیقات و مطالعات ایرانشناسي 

ــردازد و مي دیدم که این گونه مطالعات و تحقیقات در ایران  بپ

رو به تعطیلي است و تحقیقات ایرانشناسي هیچ حامي و متولي 

ــژۀ پژوهش هاي ایراني  ــدم مجله اي را وی ندارد، پس بر آن ش

ــس از آنکه اندك اندك  ــر کنم. پ و تاریخ و ادبیات ایران منتش

ــر آینده را  ــي در این زمینه ها در ایران پدید آمد، نش مجله های

متوقف کردم.«

در سال 1358 که انقالب اسالمي در ایران تازه پیروز شده بود 

ــور انقالبي بیشتر مردم ایران را فراگرفته بود، کمتر کسي  و ش

مانند مرحوم افشار به تحقیقات ایراني مي اندیشید. سالیاني که 

ــمن بدسگال به خاك ایران تجاوز کرده بود و جوانان ایران  دش

ــداری از خانه و کاشانۀ خود با دشمن می جنگیدند،  برای پاس

ــمین دهۀ زندگی خود به نگاهبانی و  ــار نیز در شش ایرج افش

پاسداشت فرهنگ و تاریخ و ادبیات دیرین ایران پرداخت.

ــد، در آن حال و هوا و اوضاع  ــتی اگر آینده چاپ نمی ش به راس

ایران به سال 1358 در کجا ثبت می شد که دکتر غالمحسین 
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ــت و یا  ــی، درگذش ــت دائرةالمعارف فارس مصاحب، سرپرس

ــی و در کجا از حبیب  ــه کس ــال های 1362 و 1363 چ در س

ــردبیر یغما یاد می کرد که او  ــاعر و ادیب توانا و س یغمایی، ش

ــت؟ در اوضاع جنگ و روزگاران بمباران شهرهای  نیز درگذش

ــت شادروانان دکتر مهدی حمیدی شیرازی،  ایران، با درگذش

ــی، به جز از  آینده  ــین صدیق َّلی و دکتر غالمحس فریدون تول

ــعر و ادب و  کدام مجله بود که ویژه نامه ای دربارۀ آن بزرگان ش

ــر کند؟ خدمتی بزرگ را که  تاریخ و فرهنگ ایران زمین منتش

استاد ایرج افشار در آن سال های بحرانی با نشر مجلۀ آینده به 

تاریخ و ادبیات معاصر ایران کرد نباید از یاد برد. 

آینده در تاریخ ایران جایگاهی خاص و بس واال دارد. هر آن کس 

ــود، اگر در  ــه فرهنگ ایران کرده ب ــه کوچکترین خدمتی ب ک

ــار از او و خدماتش در آینده یاد می کرد  می گذشت، ایرج افش

ــید تا برای آیندگان شرح زندگی و آثار آنان را ثبت  و می کوش

ــت هلّل طالقانی گرفته تا  ــهید مرتضی مطهری و آی کند؛ از ش

خاورشناسان و ایران شناسان غربی چون مورگنشتیرنه و الول 

ساتن و شارل پال، نام و آثارشان در آینده آمده است.

ــته ها و  ــگ و ادب ایران آخرین نوش ــزرگان فرهن ــی از ب برخ

ــادروانان  ــان را در  آینده چاپ کرده اند؛ از جمله ش مقاله هایش

ــی، محمدعلی  ــط طباطبای ــد محی ــی، محم ــب یغمای حبی

ــل خانلری و دکتر  ــوی، دکتر پرویز نات ــال زاده، بزرگ عل جم

غالمحسین یوسفی. برترین و برجسته ترین دانشمندان ایران 

ــاس زریاب خویی، دکتر  ــد مرحوم دکتر عب در آن دوران مانن

ــی، دکتر احمد  ــر محمدامین ریاح ــر مرتضوی، دکت منوچه

ــجادی و دکتر محمدجعفر  ــید ضیاء الدین س تفضلی، دکتر س

ــتوده،  ــدر آقایان دکتر منوچهر س ــتادان گرانق محجوب و اس

ــفیعی کدکنی  ــح هلل مجتبایی و دکتر محمدرضا ش دکتر فت

ــانی برجسته  ــته اند و ایران شناس با آینده همکاری قلمی داش

چونان آنجللو پیه مونتسه که برای نخستین بار نسخۀ شاهنامۀ 

فلورانس را در آینده شناساند، آکی موشکین و فرانسیس ریشار 

ــاعرانی بزرگ نیز چون  ــته اند. ش برای آینده مقاله و نامه نوش

َّلی، غالمعلی  ــادروانان مهدی حمیدی شیرازی، فریدون تول ش

یادي از مجلۀ آینده 
از براي حق صحبت سال ها...
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ــی، یدهلل بهزاد کرمانشاهی و خلیل هلل خلیلی  رعدی آدرخش

افغانی، برخی از آخرین اشعارشان را در آینده به چاپ سپرده اند 

و بخش هایی از شعر پرطمطراق »ای زبان فارسِی« مرحوم دکتر 

حسین خطیبی نوری در آینده چاپ شده است.

ــتین مجلۀ پژوهشی بود که به طور جدی به  مجلۀ آینده نخس

تاریخ ایران در دورۀ پهلوی پرداخت و با انتشار اسناد و مدارک 

ــتین  و مقاله های تحقیقی دربارۀ تاریخ دورۀ پهلوی برای نخس

ــت و مطالبی را مطرح کرد  بار پرده از تاریخ معاصر ایران برداش

که پیش از انقالب سخن گفتن از آنها ممنوع بود.

ــده بود که  ــاران تنها مجلۀ آین ــال های جنگ و بمب در آن س

ــرد که چه کتاب های  ــدگان و اهل مطالعه را آگاه می ک خوانن

ــی دربارۀ تاریخ و ادب و فرهنگ ایران به تازگی در ایران  تحقیق

و خارج از ایران منتشر شده است. با این حال دشمنان فرهنگ 

ــر آینده به مرحوم استاد افشار حسادت  ایران برای چاپ و نش

ــخاص ناشناس به  ــیدند او را بیازارند. اش می کردند و می کوش

ــتادند و او را تهدید می کردند  ــر مجلۀ آینده نامه می فرس دفت

ــه من گفت که در آن  ــد آینده را تعطیل کند. او خود ب ــه بای ک

سال ها دشمنانش از جمله برخی از کسانی که پیش از انقالب با 

حزب توده همکاری داشتند، علناً به او ناسزا می گفتند و بهتان 

ــت که هیچ خطایی نکرده  ــد. اما او که خود را باور داش می زدن

است و در همۀ زندگی اش به فرهنگ ایران خدمت کرده است، 

خاموشی می گزید و با شکیبایی به خواندن و نوشتن و کار خود 

ــتاد افشار دو بار به بنده یادآوری کرد که یکی  می پرداخت. اس

ــتادان زبان و ادبیات فارسی که دانشجویان و اهل مطالعه  از اس

پیش از انقالب او را درست نمی شناختند اما پس از انقالب در 

ــگاه آوازه ای یافته بود، برای نخستین بار بر حسب اتفاق  دانش

ــور با استاد افشار روبه رو شد و به  در یکی از کتابخانه های کش

ــار گفت: من پیشنهاد می کنم که شما مجلۀ آینده  استاد افش

ــتاد افشار هم با صراحت خاص خویش در  را تعطیل کنید. اس

ــما نیاز ندارم و کارم را  ــخ او گفته بود: »من به راهنمایی ش پاس

ادامه می دهم و آینده را چاپ خواهم کرد.«

استاد ایرج افشار خودنمایی و شعاردادن را خوش نمی داشت و 

مرد عمل بود. با زندگی خود به همگان نشان داد که به راستی 

ــیفتۀ ایران بود. او توانا و دولتمند بود و از لحاظ  ــتدار و ش دوس

ــخت جنگ، میهن  ــالیان س ــهرۀ آفاق بود. در آن س دانش ش

ــت ترک کند و در هرجای گیتی می توانست  خود را می توانس

ــی کند و مانند برخی از  ــایش زندگ دور از ایران در تنعم و آس

دروغگویان، دور از ایران از وطن دوستی دم بزند. اما او در ایران 

ــختی ها و  ــت و به رغم همۀ س ــد، در میان مردم ایران زیس مان

ــواری ها با تحقیق و مطالعه و نوشتن به خدمات فرهنگی  دش

خود ادامه داد.

بنده سرافرازم که بیست و یک سال با شادروان استاد ایرج افشار 

ــنایی نگارنده با مرحوم  ــتی و همکاری داشته ام. آغاز آش دوس

ــار برای همکاری با مجلۀ آینده بود. دانشمند فرشته خوی  افش

کم نظیر، استاد عبدالحسین حائری، بنده را با نامه ای به استاد 

افشار معرفی نمود که به صواب دید خود مقالۀ بنده را، که در آن 

ــجوی زبان و ادبیات فارسی بودم، در آینده منتشر  هنگام دانش

ــتاد افشار دادم و  کنند. هنگامی که یکی از مقاله هایم را به اس

ــم آیا مقاله ام را برای  ــپس تلفنی با او صحبت کردم که بدان س

ــویق فرمود و سخنان او  چاپ در آینده پذیرفته اند، بنده را تش

بزرگترین تشویق برای من در زندگی بود.

ــناییمان را به یاد  ــان گفتم آیا آغاز آش ــال ها به ایش پس از س

ــید و فرمود: »من همۀ مؤلفانم را به یاد  دارید؟ لحظه ای اندیش

ــتاد افشار یادآوری کردم که تشویق ایشان  دارم.« یک بار به اس

ــت و او فرمود: » من اگر در  ــته اس چه تأثیری در زندگی ام داش

ــویق به کار کرده ام، برای آن است که  زندگی ام جوانترها را تش

خود هنگامی که دانش آموز بودم، مطلبی را برای مرحوم عباس 

ــن گفت که آن را بنویس. مطلبم را به  ــال بازگفتم و او به م اقب

اقبال دادم و او آن را در مجلۀ یادگار منتشر کرد و باعث تشویق 

من شد.«

سخن از مجلۀ آینده بود. آینده آخرین مجله از سنخ مجله های 

ــخن، یغما و راهنمای کتاب است که در ایران  کاوه، یادگار، س

ــگاه ها منتشر شده است و غالب  بی یاری دولت و خارج از دانش

ــی و از لحاظ  ــای آنها مختص به تحقیقات ایران شناس مقاله ه

ــت  ــت. این به دلیل آن اس تحقیق و پژوهش ممتاز و عالی اس

ــردبیران همۀ مجله های نام برده، دانشمندانی  که مدیران و س

بی بدیل، وطن دوست و دارای اصول و هدفی مشخص بوده اند. 

ــردبیران دانشمنِد  ــار آخریِن این گونه س ــادروان ایرج افش ش

ــاید کسانی ناآگاهانه و با کوته اندیشی بخواهند  با اصول بود. ش

ــت که از دانش،  ــد کنند. اما کیس ــی از او تقلی در کار مطبوعات

بزرگواری و فضایل استاد افشار برخوردار باشد که: 

از مح�قق ت�ا مقّل��د ف�رق ه��اس��ت 
کاین چو داوود اس�ت و آن دیگر َصداست


